
Załącznik 
do Zarządzenia Nr VIII/86/2019 
Prezydenta Miasta Rzeszowa 
z dnia 18 stycznia 2019 r. 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA 
OD 1 WRZEŚNIA 2019 R. DO KLASY IV/VII (właściwe zakreślić) 

 
………………………………………………………….. 

(nazwa szkoły) 
 
 

 

I. Dane identyfikacyjne kandydata 

Imię  

Nazwisko  

PESEL 
           

Data urodzenia 
dzień miesiąc rok 

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu 
tożsamości: 

 

II. Informacja na temat dotychczasowego miejsca nauki 

 

Nazwa i adres jednostki 
Oddział z podaniem oznaczenia 

literowego (np. III C) 

  

Jednostka obwodowa: ……………………………………………………………………………. 

(Należy podać nazwę i adres szkoły obwodowej)  ……………………………………………………………………… 

III. Miejsce zamieszkania 

Adres zamieszkania kandydata 

Województwo  Ulica  

Powiat  Nr budynku  Nr lokalu  

Gmina  Kod pocztowy  

Miejscowość  Poczta  

 

  



 

IV. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych 

 

 Matka/Opiekunka prawna Ojciec/Opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

Telefon 
kontaktowy 

  

E-mail kontaktowy   

Adres zamieszkania 

Województwo   

Powiat   

Gmina   

Miejscowość   

Ulica   

Nr budynku   

Nr lokalu   

Kod pocztowy   

Poczta   

V. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia 

 

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 

świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią Zarządzenia nr VIII/86/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 

18 stycznia 2019 r. w sprawie składanie wniosków o przyjęcie do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych 

z przekształcenia gimnazjów – na rok szkolny 2019/2020 i znam warunki utworzenia dodatkowych oddziałów 

w szkole, do której kieruje wniosek oraz świadomość rezygnacji z miejsca w dotychczasowej w szkole w przypadku 

pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku 

 
 
………………………………………………             ……………………………………………  

(podpis matki/opiekunki prawnej)                          i/lub                               (podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 
 

VI. Oświadczenia dotyczące danych osobowych 

Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest szkoła wskazana powyżej.  

Dane – w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w związku z przepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

roku Prawo oświatowe. 

 

 

……………………………………………………           ………………………………………………… 

(podpis matki/opiekunki prawnej)                          i/lub                               (podpis ojca/opiekuna prawnego) 


